
 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere diversitatea largă a 
materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor 
obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii 
suplimentare legate de folosirea produselor. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SC TEMAD CO SRL, Şos. Cristianului, nr. 12, Braşov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

MELLERUD® GRAFITI UND PU SCHAUM ENTFERNER 
Soluție pentru îndepărtarea spumei poliuretanice și a 
urmelor de grafiti 
 

 
 

Îndepărtează toate urmele proaspete şi cele complet 

întărite de spumă PU (spumă de instalare). 

Acţionează rapid şi eficient, datorită proprietăţilor de 

aderenţă la suprafaţă. Este potrivit pentru 

îndepărtarea spumelor de instalare atât 

monocomponente cât şi bicomponente. 

 

 

DOMENIUL DE UTILIZARE 

Pentru uz atât casnic cât şi în sectorul comercial, 

acesta poate fi aplicat pe suprafeţe de lemn, sticlă, 

piatră, plastic, ceramică, cărămidă şi multe altele. 

Potrivit pentru utilizare pe suprafeţe expuse, precum 

tocuri de ferestre, pervazuri, tocuri de uşi, jaluzele tip 

rulou sau suprafeţe de tipul pardoselilor şi pereţilor. 

 

 

APLICARE 

Agitaţi bine înainte de utilizare. Îndepărtaţi mecanic 

sau tăiaţi cât mai mult posibil din spuma PU pentru 

a reduce consumul de soluţie. 

Aplicaţi PU Foam Remover nediluat cu o pensulă, în 

mod uniform, pe suprafaţa care trebuie curăţată. 

După 90 minute, îndepărtaţi spuma înmuiată, 

folosind partea tare a buretelui. 

Ştergeţi reziduurile de produs cu un burete umed. 

Dacă este necesar, repetaţi aplicarea. 

SFAT SUPLIMENTAR 

Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie 

corespunzătoare atunci când aplicaţi produsul. 

NU este potrivit pentru suprafeţele vopsite. Verificaţi 

întotdeauna compatibilitatea într-un loc ascuns 

vederii. 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Compoziţie: amestec îngroşat de 
surfactanţi pe bază de 
apă şi solvenţi 

pH: 6-7 

Densitate: 985 kg/m³ 

Consum: foarte productivă 

Ambalaj: 0,5 l flacon alungit din 
PE cu închidere de 
siguranţă pentru copii 

 

 

Declaraţie de limitare a răspunderii 

Aceste informaţii tehnice se vor înţelege ca 

recomandări serioase, dar care nu creează obligaţii 

cu privire la posibilităţile de aplicare a acestui 

produs. Îndrumările de procesare generale şi 

recomandările tehnice sunt bazate pe ani de 

experienţă şi corespund informaţiilor noastre 

curente. Totuşi, acest lucru nu împiedică Utilizatorul 

să testeze potrivirea produsului şi posibilele 

modalităţi de aplicare în scopul intenţionat. 

Datorită utilizării şi posibilităţilor de procesare 

variate, răspunderea şi responsabilitatea vor fi 

excluse. 
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